
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    ابراهٌم صالح عبداللطٌف اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    اثٌر عبدالغنً احمد طاهر اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    احمد ابراهٌم خندق ذٌاب اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    احمد ادرٌس حسٌن عجمً اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    احمد ثائر عبدهللا  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    احمد علً سلٌمان  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌـد دا  جٌد ج التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    ادرٌس دمحم محمود دمحم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    ازهر ادرٌس عواد عمر  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    اسامة حازم دمحم علً  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جداجٌد  التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    اسماء حاضر مساهر احمد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    اقبال فارس ذنون خضر اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    امجد شاكر محمود سلطان  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    انس اسماعٌل علً مطر اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد امتٌاز متوسـط جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد متوسـط جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    اٌالف خالد احمد دمحم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    اٌوب رافع دمحم بري اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    باسل ثائر عبدهللا بنٌان اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد امتٌاز جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    باقر قاسم جابر غاٌب اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    بالل عبد عٌسى عبدالرزاق  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    ثائر احمد لطٌف حمود  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    جاسم دمحم ٌونس احمد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جدا  جٌد  التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    حازم دمحم سالم  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    حسن صالح محمود عبد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   دا  جٌد ج التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    حٌاة علً محسن جمعة  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    خلٌل حمد حسن احمد  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد متوسـط جٌد جدا   متوسـط التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    راضً دمحم امنوخ عاٌد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    رحاب خلف دمحم عبدهللا  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    رشٌد حمد شهاب احمد  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    رضوان دمحم دروٌش اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌـد دا  جٌد ج التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    رعد عزٌز شلٌب اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط متوسـط جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    رغد خٌرهللا نعمه  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   دا  جٌد ج التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ راسب متوسـط جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           مكمل :النتٌجة 

           ــ التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    رٌام محسن عطاهللا جهاد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    زبٌر طاهر علً مطرود اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جدا  جٌد  التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    زٌنب صبٌح كاظم عبد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    سراج دمحم حسٌن  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    سفٌان عادل دمحم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    سناء احمد سلمان  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   دا  جٌد ج التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    شجاع محمود نجم  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    صادق جاسم دمحم كاظم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جدا  جٌد  التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    صالح اسماعٌل دمحم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    صالح حسٌن صالح دمحم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جدا  جٌد  التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    صالح خضر احمد صالح  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    صهٌب صبار زبار نزال اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عبدالرحمن عناد عبدهللا  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عبدالرحمن ناصر عبدالداٌم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز امتٌاز التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عبدالقادر عبدالهادي دمحم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عبدهللا عبد خلف علً  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2019 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عثمان اعبٌد حمدان  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عدنان ردٌنً منسً سطام اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عدنان زامل نعٌمة جابر  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد متوسـط جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عالء قاسم خضر حمد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    علً احمد حسن ناصر اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    علً جمعة صالح دمحم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد دا  جٌد ج التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    علً عبدهللا احمد علٌوي اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عمار سالم حمد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   دا  جٌد ج التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عمر صباح عبٌد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عمر فوزي فرحان رحٌم  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    عمر نضال حامد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    فراس خلف حمد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة والوحدات المادة 

 امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   ازامتٌ امتٌاز التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    قاسم دمحم ابراهٌم علً  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    الزم دمحم خلف عواد اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    لقاء عمر دمحم خلف  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 متوسـط جٌد جدا   جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   متوسـط التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    لٌلى نشوان ٌونس علً  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   متوسـط جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    دمحم ابراهٌم دمحم صالح اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 

                           

 

 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    دمحم حسان كاظم  حمود اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    دمحم خضٌر سلمان صافً  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    دمحم ذٌاب غانم خلٌل  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   امتٌاز جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد متوسـط جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    دمحم رمضان حنٌش عمر اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌد جدا   امتٌاز جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جداجٌد  التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    دمحم طارق احمد دمحم  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    دمحم عامر ابراهٌم  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جداجٌد  التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    دمحم عبدهللا صالح دمحم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    دمحم عبدهللا دمحم حسن اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد متوسـط جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    دمحم فتحً علً  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    محمود عبدالواحد خلف  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جداجٌد  التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    مرتضى سامً علوي  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   دا  جٌد ج التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    مروان عادل شعالن شدود اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد امتٌاز جٌد جدا   جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  جامعة تكرٌت

 
 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    مزاحم عداي محمود عبد  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكرٌت

 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    مصطفى عواد موسى اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 احتمالٌةمبادئ  4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكرٌت

 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    مهران محٌا احمد محمود اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   دا  جٌد ج التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكرٌت

 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    مؤمن احمد دمحم  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكرٌت

 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    مؤٌد ناٌف احمد  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة والوحداتالمادة  

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جدا   جٌد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكرٌت

 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    مٌسم محمود دمحم عٌسى اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكرٌت

 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    نها محمود خضر دمحم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة والوحدات المادة 

 جٌد جدا   جٌـد امتٌاز جٌد جدا   د جدا  جٌ جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكرٌت

 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    نور ازوٌري ماهود فدعم اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكرٌت

 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    هند حمٌد عبٌد ناٌف  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد متوسـط جٌـد التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 



 ميحرلا نمحرلا هللابسم 

 جامعة تكرٌت

 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    ٌونس احمد فتحً بكر  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة المادة والوحدات 

 جٌـد جٌد جدا   امتٌاز جٌـد جٌد جدا   دا  جٌد ج التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد جدا التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة تكرٌت

 

     

      التربٌة األساسٌة / الشرقاط

 االول/ صباحً الصف:  الرٌاضٌات

              

    2020-2012 نتائج امتحانات الطلبة للعام الدراسً  

              

 االول  الدور:    ٌونس خضر حسن عبوش  اسم الطالب: 

              

 3 2اسس رٌاضٌات 3 اصول تربٌة 3 علم النفس النمو 2 الحاسوب 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 التربٌة االسالمٌة والوحدات المادة 

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   التقدٌر 

              

 0 0 0 0 2 مبادئ احتمالٌة 4 التكامل 3 المصفوفات 3 نظرٌة االعداد المادة والوحدات 

 ـ ـ جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد التقدٌر 

              

           ناجح :النتٌجة 

           جٌد التقدٌر: 

 م. لؤي موسى راوي          

 رئٌس القسم         

                           

 


